
ايش  السن ،السن ؛والعمل ،واللون ،عليها األوصاف بالسن ةطبقمنهذه البقرة وجدوها باألوصاف وجدوا بقرة 

  ؟ هي

  بكر  الطالب :

  ويف اللون آدم؟ )) ال فارض وال بكر عوان بين ذلك (( ليس بكر ،الالشيخ : 

  ؛ مجيل ؛وال أسود فيهاال أبيض  صفراءالطالب: 

  ؟  ال تناظر بعد طيب ويش بعد؟ كمل ؟:الشيخ 

  نعم؟  )) ال شية فيها ((وأما قوله ليس فيها لون آخر  )) فاقع لونها ((:  الطالب

  طيب أيضا يف العمل ؟ : الشيخ 

  )) الحرثوال تسقي األرض ال ذلول تثير  ((: الطالب 

   )) شية مسلمة ال ((ها أيضا تطيب باعتبار سالم )) ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث ((الشيخ : 

 ))؛ ادوا يفعلونوما ك ((كما أمرهم نبيهم   )) ذبحوها (())  فذبحوها وما كادوا يفعلونقال اهللا تعاىل: (( 

هذه فيها كالم بني النحويني هل كاد مثل غريها من األفعال أو كاد عكس غريها  )) وما كادوا يفعلون ((قوله: 

  يقرب من خطف أبصارهم. :أي )) يخطف أبصارهميكاد البرق  ((رب األن كاد مبعىن ق ؛من األفعال

وإذا قلت مل  ؛فإذا قلت: كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل ؛فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباا نفي 

ال ال؟ ولكن الصواب بال إهم فعلوا و  )) وما كادوا يفعلون (( قوله شفألن  ؛فمعناه أنه فعل ؛يكد يفعل كذا

 وحينئذ ؛فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناه أنه مل يفعل ومل يقارب الفعل ؛ريها نفيها نفي وإثباا إثباتشك أا كغ

  أن يذحبوها.  إم ما ذحبوها وال قاربوا :لقلنا )) فذبحوها (( :يقول لوال قوله ؟قاربوا الفعلما هل هؤالء 

  ؟وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض )) فذبحوها ((إذا قلتم  كمألن ؛هذا يؤدي إىل التناقض :قال قائل فإذا

لعلهم  تعنتالسابقة  كل سؤاالم قبل الذبح يعىن   ختالف الزمن فهم ما كادوا يفعلوافيقال ال تناقض ال 

ألن  ؛وحينئذ ال تناقض ؛فيكون نفي املقاربة خمالفا للفعل يف الزمن ضضعلى م )) فذبحوها ((يتخلصون 

ألن الذابح ال يقال عنه إنه ما يكاد يفعل  ؛ن هذا متناقضاايف وقت مل يقاربوا ذحبها لكالتناقض لو قلنا ذحبوها 

  ال ال وال أتكلم باللغة إنكليزية ؟ إما أدري أنتم فامهني و  ـ ألن الذابح فعل

  واضح؟  ،واضح ،ال :الطالب 

أدوات النفي نفى،  املقاربة  فإذا دخل عليها شيء منإذا كاد كغريها من األفعال ومعناها قارب  ـ  نعم:الشيخ 

 ؛بلى  ؟ال ال؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت أليس كذلكإوإذا انتفت املقاربة انتفى الفعل و 



 لكنين مل أفعلو معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت قاربت الفعل  ؛كدت أن أفعل  :فإذا قلت ؛وأما إثباا إثبات

  )) ذبحوها وما كادوا يفعلونف ((نا هذا إذا أثبتنا تقريرنا هذا يبقى يف اآلية الكرمية إذا قرر  واضح يا مجاعة؟ نعم؛

  ؟ هذا تناقض )) فذبحوها ((واهللا يقول:  أن يفعلوا كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناها ما قاربوا

م ويف نتهقاربوا أن يفعلوا بتعاألول ما بفما كادوا يفعلون  ؛فماذا نقول يف اجلواب؟ ال تناقض الختالف الزمن 

وهو إال اإلنسان بنفسه دائما يشعر بأنه مل يفعل هذا الفعل أبدا مث ال يدري  ؛األخري فعلوا وحينئذ ال تناقض

  فاعله نعم؟ 

أو في ظلمات لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تعاىل: ((  طيب ما تقولون يف قول اهللا 

  علينا ما قلنا ؟  )) ما تنقض خرج يده لم يكد يراهاظلمات بعضها فوق بعض إذا أ

   ،ال: الطالب

يظن بعض الناس يعين مل يكد يراها يعين يراها مبشقة يظن بعض الناس تبادر شاهد لنا، مل يراها يعين ؟ :الشيخ 

معناه ما  )) لم يكد يراها ((قة واألمر ليس كذلك بل شأي أنه يراها مب )) لم يكد يراها ((إىل ذهين هذا يعين 

  . فيكون إذا هذا شاهدا ملا قررناه ؛يراها وال يقارب رؤيتها

  ؟ تهل أنا طر  ؛كدت أطري فرحا بنجاحي  :طيب إذا قلت 

  تقارب: الطالب

 نفيها إثبات وفقول بعض النحويني رحهم اهللا أن  ؛بإذا هذا ماش على البا ؛ولكن مل أطر نعم قاربت الشيخ: 

املغين"بن هشام يف كتابه اصحيح وقد أبطل هذا بهذا ليس  ا نفي إثبا."   

  مباذا استندوا لقوهلم هذا؟الطالب : 

إين ما كدت أن أفعله ولكين  ،استندوا أنه إذا قال ما كدت أن أفعل تدل على أين ما فعلت هذا الشيء الشيخ:

  باآلية ولكن يف احلقيقة ما هي دليل. واستدلافعلته 

) هل الرسول  ربغما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس ت ة والسالم : (طيب قول الرسول عليه الصال 

  ال ال ؟إقبل الغروب و  صالها

  ،صلى قبل الغروب الطالب:

هل صالها قبل  ) ما قاربت أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب ( ؛ شفقبل الغروب؟ نعم الشيخ:

إىل قال هكذا فقال الرسول واهللا ما صليتها مث قاموا  عمر ألنه ملا قال ؛ال ال ؟ صالها قبل الغروبإالغروب و 

  ظاهر يدل صلوهافتوضئوا وصلوا .بطحان 



  بعد الغروب؟ :الطالب 

ما صليت  :صالة ما قالالأي نعم صلوها بعد الغروب ألن هنا قال ما كدت أصلي يعين ما قاربت   الشيخ:

لصالة من اين لشدة القتال أن أكون قريبا من الصالة ، قريبا نقال ما قاربت أن أصلي يعين ما أمك ؛حىت كادت

 ،ما هو صلى ،ال ،ما هو فاعال للصالة قريبا منها حىت كادت الشمس أن تغرب ، ملا قاربت الشمس الغروب

  . قاربت الصالة فلما غربت صليتالغروب قاربت الصالة ، ملا قاربت الشمس 

  ...شيخ؟ : الطالب

عمر وقال الرسول واهللا ما  هقال عمر كما قلنا أخريا ألنه قال ؛مر قال واهللا ما صليتال، ال ع ،نعم.الشيخ:

فهنا احلديث ما يدل على أن عمر صالها قبل الغروب بداللة أنه ما قارب أن يصليها  ؛صليتها مث قاموا فصلوا 

صلى أو ما صلى  فلما قاربت الشمس الغروب قارب صالته قارب أن يصلي مث هل حىت قاربت الشمس الغروب

   صلوا.من بطحان و  اتوضوءالرسول بعد الغروب و  وا واحلديث يدل على أنه ما صلى قام

)) قرر اهللا القصة قبل أن  تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونوإذ قتلتم نفسا فادارأقال اهللا تعاىل: ((  

ن اهللا يأمركم أن إ ((ما سبب قول موسى:  ؛قرر اهللا القصة لبين إسرائيل قبل أن يبني السبب ،يذكرهم بالسبب

وبال  ؛وا فيها تدافعوا كل منهم يدعي أن هذا هو القاتلهو السبب أم قتلوا نفسا فادارأ ؟ هذا )) تذبحوا بقرة

 تباركفأراهم اهللا  ؛بعد موته من الذي قتله واملقتول قد مات وال ميكن أن خيرب ؛شك أن هذا يثري فتنة عظيمة

فهم بعد أن قتلوا  ؛ذا القتيلهلويعرف القاتل  ،رهم اهللا سبحانه وتعاىل أن يذحبوا هذه البقرة لتكون آيةوتعاىل بل أم

فالذين يطالبون بقتل القاتل  ؛به يهم وإن كان بعضهم بال شك مل يرضفيها وأضاف القتل إل واأادار و هذه النفس 

  كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله األمة وسكت الباقون يعترب فعال للجميع.   ؛ لكنمل يرضوا به

ومنه  ؛يزعم يدافع عن نفسه التهمةختالف والتدافع كل واحد المعناه ا  ؟اءر اإلدأيش معىن   )) تمدارأا(( :وقوله

))  يف  مخرج ما كنتم تكتمون واهللا((  :قال اهللا )) تم فيهافادارأ (( ادفعوهااحلدود عن الشبهات أي  واأأدر 

ولكنهم   ؛شيءحصل ة وال صل املدارأحت؟ ما حصلت املدارأةألن القاتلني لو اعرتفوا بالقتل  ؛هذا دليل أم كتموا

   ذه اآلية العظيمة.كتموا فأخرج اهللا تعاىل ما كتموه 

   سؤالك أخ عبد اهللا ؟ 

                                                       التخلص؟األسئلة اليت حصلت منهم هل كان قصدهم  الطالب :

وا ليتخلصوا منها ألن قوله: فذحبوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا مثل أن تيبدوا واهللا أعلم إم تعن: الشيخ 

   .؟؟؟؟هلونتبغي ويش ويش  نتوأنت مثال تكره أن متتثل جتدك تتعأمرك بشيء لو اإلنسان 



  ؟حرصا على التطبيقأسئلتهم : الطالب 

لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا ميدحون على  ؛يذكرهم على الشيء توبيخا هلماهللا وهلذا  ؛ال أبدا  :الشيخ

   ألن فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ باهللا. )) فذبحوها وما كادوا يفعلون (( اهللا هذا األمر ما يقول

؟  جمالس عدة يف أم واحد جملس يف كانت هل البقرة حول موسى لنبيهم إسرائيل بين أسئلةشيخ؟ : الطالب 

   اهللا أعلم ما أدري خيتلفون يف البقرة مث يرجعون إليه ما أدري.: الشيخ 

  .)) كل ما تكتمونه من األمور فإن اهللا تعاىل خمرجه تم فيها واهللا مخرج ما كنتم تكتمونأفادار  : ((قال

      مة معروف.امة يوم القيايوم القييف هل هذا خاص فيهم أو حىت يف هذه األمة؟ ال هذا و  

  ولكن الفضل من آثار الرمحة .  ؛فال يصح تفسري الرمحة بالفضليقتضي املغايرة؛  والعطف

هذا ف))  ولو ال فضل اهللا عليكم ورحمته لكنتم ((لقول اهللا:  ؛إثبات األسباب وربطها مبسبباا :وفيه أيضا

وال أحد ينكر األسباب إال األشاعرة فإم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون  ؛صريح يف إثبات األسباب

فإذا أدخلت ورقة يف النار فاحرتقت  ؛األسباب غري مؤثرة وآثارها حتصل عندها ال ا :ويش قالوا؟ قالوا ؛العقالء

ما شبعت بالطعام ولكن  :وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا  ؛لكن احرتقت عندها ال ا ؛النار ما أحرقتها :قالوا

 والعيدان وكذلك النار لو تبقى عندها األوراق ؛عندك وال تأكله ما شبعت مكدسعنده ال به مع أن الطعام لو 

بينما عند احلجر باحلجر ولكن  االنكسارمل حيصل  ت وانكسر جر زجاجة حبضربت  أيضا إذا قالو ؛ما احرتقت

ا على ظهرها على ظهر احلجر هذا أربع مرات على الزجاج من دون ضرب ما انكسر مع أقدر أنك لو تضع 

وكل هذا من باب التنزيه  ؛السفهاء فضال عن العقالء ك منههذا الشيء يضح إناملهم  الزجاج ما هو بس عنده؛

 املسببا ةر، اهللا جعل األسباب موجبوهذا ينك ؛املشيئةه أن يكون يف ملك اهللا سبحانه وتعاىل ما ال تتعلق ب

  األسباب وهذا من حكمته.بوجعل املسببات مربوطة 

  )) يفيد تبليغ ما أنزل اهللا  اذكروا ما فيه الطالب : ((

)) إن كان لغريكم نعم يدل على وجوب التبليغ وإن كان يف نفوسكم ألجل  اذكروا ما فيه الشيخ : نعم ((

    .. االتعاظ فليس فيه

فيها توبيخ   )) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئينمث قال اهللا تعاىل: (( 

وجه ذلك؟ أم علموا ما حل بأسالفهم  ؛لموجودين يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم على عدم اإلميان بهل

  ون به عن معصية اهللا .دعتر هلم يفكان عليهم أن يكون ذلك موعظة  ؛من النكال بسبب املخالفة



       الذين اعتدوا منكم في لقوله: ((  ؛ال خيرج عن العدوان لوفيه أيضا دليل على حترمي احليل وأن املتحي

ألا جامعة بني املفسدة املرتتبة على هذا  ؛احليل أبلغ من اإلتيان بالشيء على وجه الصراحة ؟ ياولد))  السبت

ذلك أنه خادع اهللا  لىعلى الربا واقع يف الربا وزائدا ع فاملتحيل ؛خلداع هللا سبحانه وتعاىلاملمنوع وبني مفسدة ا

 مجلوهاوأنت إذا تأملت حيل اليهود يف السبت وحيلهم يف بيع شحوم امليتة وقد حرمت عليهم مث  ؛عزوجل

 مالربا أسهل ومع ذلك أحل اهللا باعوها وأكلوا مثنها وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثري من الناس اليوم على و 

 ( سند بسند ال بأس به أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:امليف كما نقمته وانا الرسول عليه الصالة والسالم  

 علىاملتحيل أن الفائدة هذه فائدة ثانية  ).  حيلالمحارم اهللا بأدنى  واتستحلاليهود ف تتكبا ار ترتكبوا مال 

  ......احملرم واقع فيه 

 ؛أم قلبوا قردة خاسئني عقوبةألن ال ؛الفائدة الثالثة: بيان حكمة اهللا يف مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ نعم

صورة القرد شبيهة باآلدمي  غري مباح؛ فالذنب الذي فعلوه إم فعلوا شيئا صورته صورة املباح ولكن حقيقته

  )).... فكال أخذنا بذنبهقوله تعاىل: ((  أيضا ذلكلاجلزاء من جنس العمل ويدل أن فهذه  ؛ولكنه ليس بآدمي

أم  طواليف  )) فكانوا يف حلظة ما هو كونوا قردة خاسئينلقوله: (( ؛وفيه أيضا دليل على قدرة اهللا عزوجل

  هم بلحظة انقلبوا والعياذ  باهللا القردة. ،صاروا أوالدهم قردة

  )). فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ((لقوله:  ؛القول هللا عزوجل الفائدة اخلامسة: إثبات

أما الذين وا عن السوء فقد  ؛الفائدة السادسة: أن الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا يف السبت

فهؤالء سكت عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس  )) لم تعظون قوما اهللا مهلكهم (( :وأما الذين قالوا ؛جنوا

   لكن ما قلبوا قردة .

ال ال؟ إلغري العامل و  أن العقوبات فيها تنكيل )) : فجعلناها نكاال لما بين يديها ((: الفائدة السابعة يف قوله

لزمان يعين لبة بنس )) ما بين يديها ((وقلنا  ؛إما زمانا وإما مكانا )) لما بين يديها وما خلفها ((لقوله: 

أما إذا كان مكانا فاملسألة واضحة الذي بني يديها  ؛من يأيت بعدهم )) وما خلفها ((وجودين يف عصرهم امل

  يعين ما بني يديها وما خلفها من حوهلا, حوهلاالذي أمامها والذي خلفها من 

  لغري العامل.  فائدة أن العقوبات تكون تنكيالالفائدة فيها؟ ال 

يعين دود الشرعية وعقوباا احل ،الثامنة ميكن أن نأخذ من هذا فائدة احلدود الشرعية اليت تثبت يف الدنياالفائدة 

  عقوبة الزنا عقوبة السرقة إىل آخره.

  .لفاعل أن يعود مرة أخرى إىل هذا الذنب لغري الفاعل و لمن فوائدها أيش؟ أا نكال 



  ذه املواعظ هم املتقون .الفائدة التاسعة: أن الذين ينتفعون من مثل ه

ال شرعية؟ إهنا كونية و  ؛كونيه وشرعية  ؛كونية هي قدرية  ،الفائدة العاشرة: أن املواعظ قسمان: كونية وشرعية

  املوعظة؟ 

  كونية:الطالب 

يا أيها الناس قد  كون نكاال ملا بني يديها وما خلفها (( تليتاألن اهللا أحل م العقوبة  ؛قدريةكونية  :الشيخ 

املواعظ الشرعية أو  ؟أيهما أقوى ؛)) هذه موعظة شرعية جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

  الكونية ؟

  كونية  الطالب :

ألن انتفاع املؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه  ؛أما للحمري فالكونية أعظم وأما للمؤمنني فالشرعية أعظم  الشيخ :

 هذا يتعظ باألمور الكونية أعظم )) كمثل الحمار يحمل أسفارا ((ار لكن دليل احلم ؛بالقضاء باملقدورات

       نعم؟


